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LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG  

1. Quá trình  thành lập  
Ngày 29/12/2006 Công ty cổ phần chứng khoán Phương đông (ORS) được thành lập theo quyết định 

số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12 /2006 của UBCKNN và đăng ký kinh doanh số: 4103005822 ngày 
28/12/2006 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Nhìn nhận tương lai 
phát triển của thị trường chứng khoán, với khả năng tiềm lực sẵn có của các cổ đông sáng lập vốn là tổ chức 
tài chính lớn, có nhiều kinh nghiệm và quan hệ trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, có tiềm lực mạnh về vốn và 
công nghệ bao gồm: Ngân hàng TMCP Phương Đông, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn 
(Savico), Tổng công ty Bến Thành (Sunimex),…đã thành lập Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông. 

Ngày 17/05/2007 công ty Chứng khoán Phương Đông được công nhận là thành viên của Trung tâm 
giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nay là : Sở giao dịch chứng khóan Thành Phố Hồ Chí Minh 
và chính thức khai trương hoạt động. Là công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động đối với tất cả các 
nghiệp vụ được phép của một công ty chứng khoán theo luật hiện hành bao gồm: môi giới, tự doanh, tư vấn 
đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết và bảo lãnh phát hành. Với mục tiêu phát triển 
ổn định vững chắc, xem trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty xác định trọng tâm cho hoạt động 
trong giai đoạn trước mắt là phát triển tốt hệ thống Công nghệ, nâng cao đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường 
nghiên cứu đầu tư phân tích chiều sâu để có dữ liệu tốt phục vụ phân tích, môi giới và tư vấn, tăng cường 
nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển công nghệ . 

2. Quá trình phát triển 
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chính thức khai trương hoạt động ngày 

17/05/2007. ORS có trụ sở chính tại 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh. 
- ORS chính thức trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí 

Minh ngày 17/05/2007. 
- ORS chính thức trở thành thành viên giao dịch của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà 

Nội ngày 15/08/2007. 
- ORS khai trương Đại lý nhận lệnh Hà nội ngày 25/09/2007 
- Ngày 4/1/2008: Khai trương Đại lý nhận lệnh ORS-Đồng Biên – Biên Hòa 
- Ngày 24/1/2008: Khai trương Chi nhánh ORS tại Cần Thơ  
- Ngày 1/2/2008: Chính thức đưa dịch vụ giao dịch trực tuyến vào hoạt động 
- Ngày 5/3/2008: Khai trương phòng giao dịch của ORS tại quận Tân Bình – TP.HCM 
- Tháng 9/2010     : Khai trương ORS chi nhánh Tân Bình - tiền thân là PGD Tân Bình. 

3. Định hướng phát triển 

3.1. Triết lý kinh doanh 

Với phương châm hoạt động nhiệt tình, trung thực, vì lợi ích của khách hàng và mang tính chuyên 
nghiệp cao, chắc chắn ORS sẽ mang đến cho khách hàng những cơ hội đầu tư hiệu quả cùng với những dịch 
vụ tiện lợi và hoàn hảo nhất. 

3.2. Tiêu chí quản trị 

 
Với tiêu chí: “Hợp tác - Chia sẻ- Cùng thịnh vượng”, công ty đã tập trung hướng đến khách 

hàng, có trách nhiệm cung cấp những tiện ích nhằm tạo giá trị gia tăng cho khách hàng và tuân thủ 
pháp luật.   
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3.4. Phương hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2010 
 
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng và ổn định trên cơ sở mở rộng qui mô kinh doanh để đạt mục đích tối đa 

hoá lợi nhuận cũng như đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư. 

-Tiếp tục ổn định họat động của công ty. 

- Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế họach năm 2010; gia tăng giá trị doanh nghiệp và nâng cao lợi 
ích cổ đông. 

- Nâng cao chất lượng đời sống của người lao động. 

- Tăng cuờng công tác quản trị, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

-  Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng xu thế thị trường: 

+ ORS đã thành công trong đợt thử nghiệm giao dịch từ xa của HASTC và giao dịch không 
sàn của HOSE. Song song với giao dịch trực tuyến, giao dịch không sàn và giao dịch từ xa tại ORS 
đã giúp nhà đầu tư đặt lệnh nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm 
hiện đại hoá hệ thống giao dịch cho khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ban lãnh 
đạo công ty. 

-  Tạo vị thế cạnh tranh đối với các công ty cùng ngành: 

+ ORS không ngừng nâng cao các dịch vụ nhằm mang lại những giá trị tiện ích cho khách 
hàng như : dịch vụ môi giới, quản lý cổ đông, tư vấn cổ phần hóa … 

+ ORS sẽ đào tạo và đào tạo lại trình độ nghiệp vụ nhân viên cũng như tăng cường đầu tư cơ 
sở vật chất kỹ thuật nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược, khách hàng tổ chức… 
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BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

1. Những nét nổi bật về kết quả hoạt động năm 2009 

 
Hội Đồng Quản Trị Công ty gồm 5 thành viên. Trong năm 2009, Hội Đồng Quản Trị Công ty hoạt 

động tích cực, đã tiến hành 9 phiên họp để bàn bạc thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng 
Quản Trị.  

 
 Hòan thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 do đại hội cổ đông giao, cụ thể: 

 
   

STT Chỉ tiêu Kế hoạch Đại hội cổ đông giao Thực hiện 2009 

I Doanh thu thuần từ hoạt động 
kinh doanh 56 tỷ 120tỷ 

II Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) 4,1 tỷ 25,3 tỷ 

 
Trong bối cảnh chung của kinh tế tòan cầu. Ngành tài chính đã rơi vào hòan cảnh vô cùng khó khăn, 

thị trường chứng khóan suy giảm mạnh, hầu hết các công ty chứng khóan đều gặp khó khăn trong họat động 
tuy nhiên với sự hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, với sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và tòan thể 
nhân viên, tình hình kinh doanh năm 2009 của ORS đã vượt mức kế họach của năm đã đề ra. Mức lãi này đã 
bù đắp được một phần khỏan lỗ của năm 2008. 

- Hòan chỉnh việc sữa đổi một số khỏan tại điều lệ công ty Chứng khóan Phương Đông phù hợp 
với các thay đổi về lĩnh vực kinh doanh và người đại diện pháp luật của Công ty. 

 
2. Kế họach năm 2010: 

Năm 2010 được dự báo nền kinh tế có nhiều triển vọng tăng trưởng cao hơn năm 2009, nhưng 
vẫn thấp hơn các năm trước khủng hỏang kinh tế thế giới, vì vậy vẫn dự báo là năm tiếp tục có 
nhiều khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó , HĐQT xác định phương hướng 
họat động trong năm 2010 như sau: 
- Chỉ đạo, quản trị công ty tiếp tục ổn định và phát triển. 
- Tiến hành thủ tục niêm yết cổ phiếu ORS trên sàn Hà Nội. 
- Thực hiện xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 
- Thực hiện các chức năng quản trị họat động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm 

vụ. 
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BÁO CÁO HỌAT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

I. Nhận xét 
1, Tình hình chung: 

Năm 2009 là một năm đầy thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhìn nhận tổng quan có thể 
thấy năm 2009 thị trường chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 3 tháng đầu năm khi VN - Index sụt giảm còn 
235,50 điểm, giá trị giao dịch giảm 60%, khối ngoại rút ròng 530 triệu USD tiền vốn. Giai đoạn 2 nhờ sự hồi 
phục của nền kinh tế thế giới, chỉ số chứng khoán và giá trị giao dịch cùng tăng vọt. 

Tuy nhiên, sau đó thị trường dần hồi phục bởi sự nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa ra các gói kích cầu 
vào thị trường trong nước, nhờ đó một lượng tiền lớn đã được “bơm” trực tiếp cho ngân hàng để khơi thông 
ách tắc vốn cho các doanh nghiệp. Từ mức đáy 235,50 điểm, thị trường đã đảo chiều tăng mạnh, đến tháng 
11, VN-Index đã đạt trên 600 điểm. Đây là mức tăng trưởng mà ít người nghĩ tới có thể đạt được trong bối 
cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới. Mốc điểm này khiến các nhà đầu tư lạc quan, tin tưởng vào sự đi lên của 
thị trường này. 

Kết thúc năm 2009, mức vốn hóa toàn thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam là 620 nghìn tỷ đồng. So 
với thời điểm cuối năm 2008 là 225 nghìn tỷ đồng, mức vốn hóa đã tăng gần 3 lần; Số lượng công ty niêm 
yết tăng hơn 30%, đạt 447 công ty, số lượng các nhà đầu tư tăng hơn 50% so với năm 2008, đạt 739.000 tài 
khoản; Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán tính đến tháng 12/2009 đạt 
gần 6,6 tỷ USD, tăng gần 1,5 tỷ USD… Với những kết quả này, theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước (UBCKNN), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh do tác động tích cực từ kinh 
tế vĩ mô khởi sắc và từ hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết liên tục khả quan. Mặt khác, kinh tế và thị 
trường chứng khoán quốc tế đã hồi phục qua thời kỳ khó khăn nhất, nên cũng tác động tích cực đến TTCK 
Việt Nam. 

II.Tình hình họat động 

1, Nghiệp vụ Môi giới - Lưu ký: 

  
Doanh thu của Môi giới – Lưu ký là minh chứng rõ nét của sự hồi phục của mảng nghiệp vụ này. Trong năm 
2009 Công ty đã có doanh thu tốt từ hoạt động môi giới: Tổng Doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2009 
đạt 22,15 tỷ đồng, cao hơn 15,13 tỷ đồng so với năm 2008, tương đương mức tăng 215,3%, trong đó có 
khoản thu nhập từ nguồn thu hỗ trợ thanh toán với 6,5 tỷ đồng trên tổng doanh thu môi giới năm 2009. Số 
lượng tài khoản khách hàng đến cuối năm 2009 đạt 5.546 tài khoản, cao hơn 52% so với năm 2008, trong đó 
số lượng tài khoản có giao dịch là 2.709 tài khoản, tăng 77.8%. Phần chi phí cho bộ phận môi giới trong năm 
2009 đã giảm được 15,8% so với  năm trước. Tổng cộng, lợi nhuận thuần từ hoạt động môi giới năm 2009 
đạt 17,7 tỷ đồng, tăng 15,96 tỷ đồng so với năm 2008, tương đương mức tăng 928,7%. Đây là một trong 
những nguồn đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của công ty chiếm 42% trong năm nay. Tỷ suất sinh lợi 
từ hoạt động môi giới năm 2009 đạt 79,8%, cao hơn nhiều so với mức của năm 2008 là 24,5%. 
Về cơ cấu doanh thu môi giới chứng khoán niêm yết trong năm 2009 của toàn hệ thống, Môi giới Hội sở 
chiếm 64% tổng doanh thu ; tiếp đó là chi nhánh Tân Bình chiếm 31% và chi nhánh Cần Thơ chiếm 5%. 
Ngoài yếu tố khách quan là thị trường hồi phục đã mang lại thành công trên cho Công ty còn phải kể đến một 
yếu tố chủ quan là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên bộ phận môi giới và các chi nhánh, là sự linh 
hoạt về chủ trương và nhạy bén nắm bắt nhu cầu của khách hàng, triển khai kịp thời những dịch vụ hỗ trợ 
như hỗ trợ thanh toán và ứng trước tiền bán nên việc thu hút khách hàng và khuyến khích khách hàng giao 
dịch trở nên cạnh tranh hơn, do đó cơ cấu lợi nhuận chung của nghiệp vụ đã được cải thiện đáng kể. 
 
Trong năm 2010, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thanh quả đạt được trong năm 2009, đồng thời triển 
khai một số giải pháp làm gia tăng thị phần thông qua việc phát triển nguồn nhân lực, chuyên viên môi giới 
có chất lượng cao; Chú trọng công tác đào về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên môi giới; 
Mở rộng hoạt động sang các thị trường tiềm năng ở các tỉnh thành như Hà Nội, Bình Dương…nhân rộng mô 
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hình hợp tác tương tự như chi nhánh Đồng Biên; Tiếp tục triển khai và mở rộng dịch vụ Hỗ trợ thanh toán và 
ứng trước tiền bán, đi đôi với việc tăng cường giám sát và quản lý rủi ro trong nghiệp vụ này; Tăng cường sự 
hỗ trợ từ Phòng Phân tích nhằm gia tăng chất lượng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Về phía Ban giám đốc và 
bộ phận Nhân sự sẽ đề xuất khen thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần làm việc hiệu quả của các đơn vị  

 
2, Nghiệp vụ Tư vấn - Phân tích: 
 
Hoạt động tư vấn trong năm 2009 đóng góp gần 600 triệu đồng vào lợi nhuận chung của công ty, tăng hơn 
289 triệu đồng so với mức lợi nhuận đạt được trong năm 2008, tương đương với mức tăng 93,29%. Doanh 
thu tư vấn năm 2009 là 688 triệu đồng, tăng 270 triệu đồng (tương đương 65%) so với doanh thu tư vấn trong 
năm 2008. Về chi phí hoạt động tư vấn cũng Chi phí đã giảm 19 triệu đồng (tương đương 17%) so với năm 
2008. Số lượng hợp đồng tư vấn ký mới năm 2009 đạt 28 hợp đồng, tăng 100% so với số lượng kí kết được 
của năm 2008. Doanh số theo hợp đồng kí mới năm 2009 đạt 1,025 tỷ đồng, tăng 91,6 % so với doanh số 
năm 2008, và đạt 85% kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận năm 2009 đạt 87,1%, cao hơn so với mức tỷ suất lợi 
nhuận năm 2008 là 74.3%.  
Nhìn chung, công tác tư vấn trong năm 2009 phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá phí cung cấp 
dịch vụ giữa các Công ty chứng khoán, dẫn đến doanh thu về phí chỉ đạt 85% kế hoạch cho dù số lượng hợp 
đồng ký mới vượt 12% kế hoạch. Trong số 28 hợp đồng ký kết năm 2009 có 8 hợp đồng được ký kết với các 
Công ty thuộc hệ thống Bến Thành Group, điều đó cho thấy sự khó khăn mở rộng phát triển khách hàng 
trong nhóm khách “không thân thuộc”. Qua kết quả thu được trong năm 2009, để việc phát triển khách hàng 
của mảng dịch vụ tư vấn được tốt hơn, bộ phận Tư vấn – Phân tích đã lập và triển khai kế hoạch tách bạch 
công tác Tư vấn và Phân tích, tuyển dụng nhân sự có kỹ năng thu hút và phát triển khách hàng; phối hợp với 
các chi nhánh trong hệ thống để tìm kiếm khách hàng. 
 
 
3, Hoạt động Tự doanh: 
 
Đối với hoạt động tự doanh Công ty đã thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như sau:  
- Thực hiện nghiệp vụ hợp tác đầu tư ( HTĐT)( mua bán cổ phiếu có kỳ hạn – Repo trước đây) đối với các cổ 
phiếu chưa niêm yết (OTC): Hoạt động này  khá hiệu quả trong năm 2009 với tổng doanh thu đạt tổng cộng 
9,7 tỷ đồng , thấp hơn 30% so với năm 2008 nhưng hiệu quả đạt được lại cao hơn do cơ cấu chi phí thấp hơn 
là 2,3 tỷ đồng, ít hơn 9,8 tỷ đồng so với năm 2008 (tương ứng 81%). Tổng thu nhập từ hoạt động này đạt 7,4 
tỷ đồng, thấp hơn 2,85 tỷ đồng (-27.9%) so với năm 2008. Tổng giá trị HTĐT đến cuối năm 2009 là 112,65 
tỷ đồng, trong đó 60% khách hàng có dư nợ bình thường, 39,4% khách hàng đang nợ phí, còn 0,6% là khách 
hàng khó đòi (đã sang tên, chờ xử lý). Tỷ suất sinh lợi năm 2009 từ hoạt động HTĐT là 76%, cao hơn rất 
nhiều so với mức của năm 2008 là 45.6%. 
Kinh nghiệm cho thấy hoạt động HTĐT tuy mang lại doanh thu ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, hiệu quả 
sử dụng vốn chưa cao do vòng quay của dòng tiền còn hạn chế. Hơn nữa việc xử lý các trường hợp vi phạm 
hợp đồng rất khó khăn do thị trường OTC đóng băng. Chính vì lẽ đó mà giải pháp tối ưu để nâng hiệu quả 
của mảng nghiệp vụ này là xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hợp đồng, cơ cấu lại các hợp đồng đã ký, 
tăng cường thu hồi vốn để bổ sung cho các nghiệp vụ sinh lợi khác. 
 
- Lợi nhuận từ hoạt động khác: Có thể tóm tắt kết quả của hoạt động này qua bảng minh họa sau: 
 

CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2009 +/- % 

Thu hoạt động khác & thu nhập 
ngoài kinh doanh 4,055,869,568 4,318,314,346 262,444,778 6.5% 

Chi hoạt động khác & giảm trừ 
doanh số 21,840,572,817 50,078,594 

-
21,790,494,223 -99.8% 

Lãi/lỗ hoạt động khác -17,784,703,249 4,268,235,752 22,052,939,001 124.0% 
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Ngoài đóng góp từ các hoạt động chính của Công ty, khoản lợi nhuận khác ngoài kinh doanh năm 2009 đạt 
4,27 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ 17,78 tỷ đồng của năm 2008. Nguyên nhân là do năm 2009 Công 
ty có khoản thu nhập khác đạt 4,31 tỷ đồng (của năm 2008 là 4,05 tỷ đồng), trong khi chi phí hoạt động khác 
chỉ hơn 50 triệu đồng, trong khi chi phí khác của năm 2008 là 21,84 tỷ đồng. Chiếm 30% trong nguồn thu 
của toàn công ty. 
Tóm tắt về kết quả hoạt động kinhdoanh của ORS trong năm 2009 theo sơ đồ sau: 
 

CƠ CẤU LỢI NHUẬN THUẦN TRƯỚC CP HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2009

30%

10%
42%

1%

17%

Hoạt động đầu tư Hoạt động khác Hoạt động tư vấn
Hoạt động môi giới Hoạt động Repo

 
 
4, Phát triển công nghệ:  
 
Năm 2009 là năm đánh dấu sự trưởng thành của phòng Công nghệ thông tin với việc triển khai thành công 
giao dịch không sàn với Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và giao dịch từ xa với Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội. Với đội ngũ nhân viên chỉ có 8 nhân sự, phòng CNTT đã cố gắng sắp xếp nhân sự giám sát và 
quản lý hệ thống để đảm bảo giao dịch được thông suốt. Từ tháng 9/2009 phòng bắt đầu triển khai dự án core 
mới mà không tăng nhân sự. Việc phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong công ty để bổ sung và hoàn 
thiện các qui trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nội bộ đồng thời tập trung triển khai core 
mới đã phần nào chứng tỏ năng lực quản lý của các chuyên viên trong phòng.  
Ngoài ra, phòng CNTT cũng sẽ lập kế hoạch để xây dựng website mới cho ORS với mục tiêu là biến website 
của ORS thành một trang tin tài chính chứng khoán chuyên nghiệp để cung cấp các công cụ hỗ trợ hiệu quả 
cho nhà đầu tư và là kênh quảng bá quan trọng, thu hút khách hàng hiệu quả cho công ty.  
Để triển khai được những phần công việc trên, mảng công việc xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng cũng 
đặc biệt được chú trọng, cụ thể là các công việc chuẩn hóa hạ tầng cùng với việc triển khai Core mới; Mở 
rộng và nâng cấp phòng Server, lắp đặt sàn kỹ thuật chống cháy; Lên kế hoạch triển khai một Backup Site và 
trang bị bản quyền phần mềm (Hệ điều hành, phần mềm văn phòng,..) và xây dựng một Trading Online 
Server tại ORS. 
 
5, Công tác nhân sự: 
 
Tổng số nhân sự Công ty đến ngày 31/12/2009 là 86 ngưòi. Mặc dù tình hình thị trường có lúc diễn tiến 
không thuận lợi, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý làm việc của cán bộ trong công ty nhưng về cơ bản có 
thể nói Công ty vẫn duy trì được một đội ngũ nhân viên làm việc có trình độ chuyên môn, có tâm huyết và 
cam kết làm việc lâu dài đối với Công ty. Tổng số nhân viên trong công ty vào thời điểm thấp nhất là 62 
người và cao nhất là 86 người. Hiện nay Tổng số nhân viên có chứng chỉ hành nghề hiện nay là 29 người. 
Mục tiêu ngắn hạn của bộ phận Nhân sự là tuyển nhân sự đã có chứng chỉ hành nghề để bổ sung vào vị trí 
còn trống và thay thế những trường hợp nhân viên nghỉ việc.  
      
 6, Phát triển mạng lưới: 
 

Formatted: Vietnamese
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Trong năm 2009, phòng giao dịch Tân Bình đã được nâng cấp thành chi nhánh Tân Bình và hoạt 
động rất có hiệu quả. Về nguyên tắc, đại lý nhận lệnh Đồng Biên đã có giấy phép để nâng cấp lên chi nhánh 
Đồng Biên. Hiện nay Hà Nội cũng đang gấp rút để hoàn tất những thủ tục cuối cùng về việc xin cấp phép 
thành lập chi nhánh. Trước mắt, Công ty sẽ nỗ lực triển khai mở rộng mạng lưới giao dịch thông qua hệ 
thống phòng giao dịch tại những nơi đã có nhiều khách hàng tiềm năng, nơi Công ty đã thiết lập được mối 
quan hệ với những chuyên viên môi giới có kênh. 

Các đơn vị trong hệ thống năm 2009 chỉ tập trung nghiệp vụ môi giới là chủ yếu và cơ cấu doanh thu 
của từng đơn vị như sau: 

 

Cơ cấu Doanh thu MG chứng khoán niêm yết năm 2009

31%

64%5%

HỘI SỞ CẦN T HƠ TÂN BÌNH
 

 
  7, Kết quả kinh doanh năm 2009  (so với nghị quyết  HĐQT thay đổi về kế họach lợi nhuận năm 2009 )                                

  
Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2009 Thực hiện 2009 Tỷ lệ  
thực hiện 

Tổng doanh thu 82 tỷ 121 tỷ đồng 147.6% 
Lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng 25,3 tỷ đồng 115% 
 
 8, Đánh giá chung: 
 

Tiếp theo sau năm 2008, năm 2009 cũng được coi là một năm khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã ý 
thức được điều này và đã linh hoạt thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh chuyển đổi cơ cấu nhân sự để 
tăng hiệu quả và năng lực kinh doanh, cụ thể là một mặt bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của những chuyên 
viên bộ phận hỗ trợ kinh doanh để xây dựng đội ngũ “back” giỏi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ của 
Công ty, mặt khác chuyển đổi một bộ phận nhân viên nghiệp vụ có kỹ năng bán hàng tốt thành những 
chuyên viên môi giới cốt cán, đẩy mạnh doanh số bằng một hệ thống các Cộng tác viên, Chuyên viên môi 
giới nhằm mang tới cho khách hàng sự hài lòng về dịch vụ và chất lượng cao về tư vấn đầu tư. 

Công ty đã trang bị tốt cơ sở vật chất cho các sàn giao dịch, được các nhà đầu tư đánh giá tốt và tiện 
lợi, đặc biệt việc phát triển công nghệ hệ thống giao dịch của ORS đã được đánh giá cao trên thị trường 
chứng khóan. Với nền tảng của giải pháp trong nước, chi phí thấp, công ty đã phát triển các dịch vụ hỗ trợ 
nhà đầu tư như đặt lệnh trực tuyến, giao dịch online. Để tạo nền tảng vững chắc về mặt công nghệ, Ban lãnh 
đạo đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống giao dịch hiện thời bằng một hệ thống core mới với đầy đủ các 
chức năng phục vụ cho giao dịch đồng thời cũng tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng khi sử dụng hệ 
thống này để quản trị việc đầu tư của mình một cách có hiệu quả. Đây chính là sự cam kết của Công ty đối 
với các khách hàng của mình, mong muốn khách hàng có được một dịch vụ hoàn hảo và tiện lợi khi giao 
dịch qua ORS. 
 
III.. Báo cáo về  tình hình tài chính 
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HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán công ty, Báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán và nhận xét của tổ chức kiểm toán độc lập Công ty đã được đăng tải trên địa chỉ website: 
http://www.ors.com.vn . Bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thể hiện cô động nhất tình 
hình tài chính của ORS. 

                                                                                
 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2009 

                                                                                                       Đvt: đồng 
STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
Kỳ báo 
cáo 

Kỳ 
trước 

1 Cơ cấu tài sản    
  - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 19.93 33.37 
  - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

% 
80.07 66.63 

2 Cơ cấu nguồn vốn   
  - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 48.32 40.49 
  - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 

% 
51.68 59.51 

3 Khả năng thanh toán   
  - Khả năng thanh toán nhanh 0.461 0.30 
  - Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần 
2.07 1.65 

4 Tỷ suất lợi nhuận   

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6.4 -39.02 

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 12.5 -243.75 

  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 

% 

21 -65.57 

 

- Giá trị sổ sách tại  thời điểm 31/12/2009 :8.402 đồng 

- Tổng số cổ phiều lưu hành : 24.000.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ; cổ phiếu quỹ : không 

- Cổ tức chia cho các cổ đông : không 
 
IV, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 
 

      1. Phương hướng và mục tiêu chung: 
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi nhưng do những rủi ro từ các chính sách vĩ mô điều hành tiền 
tệ và thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại nên khó kỳ vọng trong năm 2010 nhà nước sẽ có 
những chính sách mang tính đột phá để hỗ trợ cho thị trường. Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành đã thống 
nhất tập trung mọi nỗ lực để  phấn đấu khắc phục những tổn thất của năm trước, duy trì hoạt động công ty ổn 
định, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm khách hàng, đảm bảo có và phát huy những thành quả đạt được Công ty 
năm 2009. Với mục tiêu đề ra cho năm 2009  là “ Tập trung  vào các hoạt động dịch vụ khách hàng, đặc 
biệt là hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết, phát triển thị phần và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đưa 
ORS lên top 20 của các công ty chứng khoán trong cả nước”. 
 
2. Kế họach tài chính năm 2010 : 

 
 - Doanh thu đạt 70 tỷ đồng. 
 - Lợi nhuận gộp đạt 52.3 tỷ đồng. 
 - Chi phí quản lý 22,3 tỷ đồng. 
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng. 
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3. Biện pháp tổ chức thực hiện 
 
 Xây dựng mô hình  bộ máy quản lý Công ty mới trên cơ sở chuyên nghiệp và hiệu quả. Xây dựng 

chế độ lương và hoa hồng thích hợp cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên và chuyên viên để thu hút 
nhân sự mới và củng cố, phát huy tinh thần làm việc và gắn bó với Công ty của toàn thể nhân viên 
trong công ty. 

 Tăng cường việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng địa bàn tại Hà Nội và các thành phố lớn trong nước. 
Xây dựng chính sách phát triển khách hàng cụ thể như: Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, 
các chiến lược PR, marketing hiệu quả và phù hợp trong từng giai đoạn. 

 Hoàn thiện việc thay đổi hệ thống công nghệ mới hiện đại, cung cấp các dịch vụ mới và hỗ trợ khách 
hàng ở mức cao nhất. Cải tiến  phương thức quản trị nội bộ, xây dựng các chương trình hỗ trợ nghiệp 
vụ. 

 Tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường của ORS để thu hút các chuyên viên môi giới giỏi, các 
khách hàng lớn qua các sản phẩm dịch vụ mới, cạnh tranh và hiệu quả. 

 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động được an toàn và 
tuân thủ theo quy định của pháp luật. 
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BÁO  CÁO TÀI CHÍNH 2009 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
  

1. Báo cáo về nhân sự: 
- Tính đến thời điểm 31/12/2009, ORS có tổng cộng 81 CBCNV 

2. Sơ đồ tổ chức  

-  Đến 31/12/2009 ORS đã có  CBCNV đang công tác taị các phòng ban nghiệp vụ, trong đó 
có 05 nhân viên đang công tác tại Đại lý nhận lệnh Hà Nội, 04 nhân viên đang công tác tại 
Chi nhánh Cần thơ, 08 nhân viên đang công tác tại chi nhánh Tân Bình. Việc tổ chức nhân sự 
đã tương đối ổn định và hoạt động có hiệu quả. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch về nhân sự: 

Công ty tiếp tục đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất 
cũng như không ngừng sắp xếp, cơ cấu lại, đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động nhằm tiết 
kiệm chi phí cho công ty nhất là trong hòan cảnh khó khăn này. 
 

V. Thông tin về cổ đông góp vốn và quản trị công ty: 
 
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
1.1 Hội đồng quản trị 

a. Cơ cấu Hội đồng Quản trị : đến 31/12/2009 

- Ông Nguyễn Băng Tâm     - Chủ Tịch  Hội đồng Quản trị  

- Ông Lâm Đạo Thảo –  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà -  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

- Ông Nguyễn Văn Bá  –  Ủy viên Hội đồng Quản trị  

Hội đồng 
Quản trị 

Ban Kiểm 
soát 

Ban Tổng 
Giám đốc 

 Kiểm soát 
nội bộ 

Phòng Đầu 
tư (Tự 
doanh) 

Phòng Tư 
vấn – 

Phân tích 

Phòng 
Môi giới 

và Lưu ký 

Phòng Kế 
toán 

Phòng 
Tổng hợp 

Phòng  
CNTT 

Chi 
Nhánh 

Cần Thơ 

Chi nhánh 
Tân Bình 

Đại lý 
nhận lệnh 
Hà Nội 

Đại lý nhận 
lệnh Đồng 

Biên 
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- Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Ủy viên Hội đồng Quản trị  

 

b. Hoạt động của  HĐQT: 

Trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động Công ty theo đúng pháp luật, điều 
lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ Ban Tổng 
giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và tổ chức 
nhân sự lãnh đạo của Công ty phù hợp với quy chế, quy định của Nhà nước, đồng thời ban hành các quyết 
định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.  
 

 
1.2 Ban Kiểm soát: 
a. Cơ cấu Ban kiểm soát: đến 31/12/2009 

- Ông Tề Trí Dũng  – Trưởng ban kiểm soát 
- Ông  Nguyễn Văn Phẩm – thành viên ban kiểm sóat 
- Bà  Lê Thị Yến – thành  viên Ban kiểm soát 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Phương Đông (ORS) với các nội dung sau: 

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2009: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh 
giá tính hợp lý của số liệu tài chính. 

- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện 
nhiệm vụ kinh doanh năm 2009. 

- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng 
giám đốc. 

1.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT : 
Tính đến 31/12/2008: tỷ lệ sở hữu cổ phần của các TV Hội đồng Quản trị như sau: 

- Ông Nguyễn Băng Tâm - Chủ Tịch  Hội đồng Quản trị  (1.042%/VĐL) 

-  Ông Lâm Đạo Thảo – Phó chủ tịch  Hội đồng Quản trị  (2,083%/VĐL) 

- Ông Nguyễn Văn Bá – ủy viên  Hội đồng Quản trị  (1,33% (VĐL) 

- Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Ủy viên Hội đồng Quản trị 0,167%/VĐL) 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:  

    Bảng thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông 

                                                                                                      Đvt: đồng 

STT CHỈ TIÊU Thời Điểm 
31/12/2009 

  TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ: 240,000,000,000 
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  TRONG ĐÓ:   
1 CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC   
  + SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC 10 
  + SỐ VỐN SỞ HỮU 147,37 tỷ đồng  
  + TỶ LỆ VỐN SỞ HỮU 61.4% 
2 CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN  
 + SỐ LƯỢNG  214 
 + SỐ VỐN SỞ HỮU 92,63 tỷ đồng 
  + TỶ LỆ VỐN SỞ HỮU 38,6% 

2.1. Cổ đông trong nước 
a. Chi tiết về cơ cấu cổ đông theo như Bảng thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông 
b.Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn: (Thời điểm 31/12/2009) 

 

Tên Địa chỉ 
Số lượng 
CP SH 

Tỷ lệ CP 
SH 

Lĩnh vực kinh doanh 

Ngân hàng TMCP Phương 
Đông (OCB) 

45 Lê Duẩn Quận 
1 TP.HCM 

4.920.000 20.5% 
Kinh doanh các dịch vụ 
cung cấp bởi một ngân 
hàng. 

Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp 
Sài Gòn (SAVICO) 

68 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa Quận 1 
TP.HCM 

2.400.000 10,00% 
Kinh doanh bất động sản, 
dịch vụ - thưong mại và 
đầu tư tài chính. 

Tổng Công Ty Bến Thành 
(SUNIMEX) 

71-79 Đồng Khởi 
Quận 1 TP.HCM 

1.800.000 7,50% 

Kinh doanh các dịch vụ 
thương mại, tài chính – 
ngân hàng, du lịch, bưu 
chính viễn thông, bất 
động sản và khu công 
nghiệp. 

2.2. Cổ đông nước ngoài 
Tính đến 31/12/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chưa có cổ đông là cá nhân hoặc 

tổ chức nước ngoài. 
          
         TỔNG GIÁM ĐỐC  
         VŨ HỒNG HẠNH 
          ĐÃ KÝ 
 
 


